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A Sigma cég és a HLOROGEN A Sigma cég és a HLOROGEN 
az ISO 9001az ISO 9001:2008:2008 tanusítvánnyaltanusítvánnyalaz ISO 9001az ISO 9001:2008:2008 tanusítvánnyaltanusítvánnyal

rendelkezik rendelkezik 



A Sigma cég a “Vízklórozási A Sigma cég a “Vízklórozási 
eljárás” szabadalom tulajdonosaeljárás” szabadalom tulajdonosa



A CÉGRŐLA CÉGRŐL
AA SigmaSigma cégcég 19891989--benben lettlett alapítvaalapítva..AA SigmaSigma cégcég 19891989 benben lettlett alapítvaalapítva..

AlaptevékenységükAlaptevékenységük aa HlorogenHlorogen berendezésberendezés ésés annakannak
automataautomata adagolóadagoló rendszerénekrendszerének előállításaelőállítása.. AzAz elsőelső
HlorogenHlorogen berendezéstberendezést 19961996 banban állítottákállították előelő ésés azótaazótaHlorogenHlorogen berendezéstberendezést 19961996--banban állítottákállították előelő ésés azótaazóta
állandóállandó fejlesztésfejlesztés alattalatt álláll..

AA cégcég emellettemellett azaz ivóvízivóvíz automatizáltautomatizált fertőtlenítésifertőtlenítési
rendszereinekrendszereinek tervezéséveltervezésével ésés beszerelésévelbeszerelésével isis foglalkozikfoglalkozik..
AA felhasználókfelhasználók betanításabetanítása ésés aa rendszerrendszer karbantartásakarbantartása isis aa
SigmaSigma cégcég foglálkozásifoglálkozási körébekörébe tartoziktartozik..SigmaSigma cégcég foglálkozásifoglálkozási körébekörébe tartoziktartozik..

AA SigmaSigma cégcég többévestöbbéves tapasztalátávaltapasztalátával azaz ivóvízivóvíz
fertőtlenítésénekfertőtlenítésének teljesteljes ésés minőségesminőséges megoldásátmegoldását tudjatudja
nyújtaninyújtaninyújtaninyújtani..



?MI A HLOROGEN ?
A HLOROGEN egy olyan berendezés ami teljesenA HLOROGEN egy olyan berendezés ami teljesenA HLOROGEN egy olyan berendezés, ami teljesen A HLOROGEN egy olyan berendezés, ami teljesen 

biztonságos módon, elekbiztonságos módon, elektrtromos energia segítségével klórt omos energia segítségével klórt 
képes előállítani nátriumképes előállítani nátrium--hipoklorit formájában az alkalmazás hipoklorit formájában az alkalmazás 
helyénhelyénhelyén.helyén.

A berendés megtervezésével lehetővé válik a víz A berendés megtervezésével lehetővé válik a víz 
biztonságos klórozása, mert a folyamat alatt nem képződik biztonságos klórozása, mert a folyamat alatt nem képződik 
klórgázklórgáz A nátriumA nátrium hipoklorit oldatának előállítása egyszerű éshipoklorit oldatának előállítása egyszerű ésklórgáz. klórgáz. A nátriumA nátrium--hipoklorit oldatának előállítása egyszerű és hipoklorit oldatának előállítása egyszerű és 
költséghatékony, mert  csak sóra, lágy vízre és elektromos költséghatékony, mert  csak sóra, lágy vízre és elektromos 
energiára van szükség. Ebből kifolyólag az előállítási költségek energiára van szükség. Ebből kifolyólag az előállítási költségek 
jó l l bb k k k d l i át ijó l l bb k k k d l i át i hi kl it ld thi kl it ld tjóval alacsonyabbak a kereskedelmi nátriumjóval alacsonyabbak a kereskedelmi nátrium--hipoklorit oldat hipoklorit oldat 
vagy a gáznemű klór alkalmazási költségeivel szemben.vagy a gáznemű klór alkalmazási költségeivel szemben.

A rendszer teljesen automatizált, minimális A rendszer teljesen automatizált, minimális 
k b t tá t i é l é kö ű h ál i Kih álh tó á ik b t tá t i é l é kö ű h ál i Kih álh tó á ikarbantartást igényel és könnyű használni. Kihasználhatósági karbantartást igényel és könnyű használni. Kihasználhatósági 
ideje 25 év.ideje 25 év.



A VÍZFERTŐTLENÍTÉSBEN HASZNÁLT
EGYÉB KLÓR‐TARTALMÚ VEGYÜLETEK HÁTRÁNYAI

KLÓRGÁZKLÓRGÁZ
 A klór szivárgásának veszélye és szakképzett munkások 

szükségessége 
 A klór szivárgásának veszélye a szállítás alatt –

Környezeti katasztrófa
 Nagyobb mennyiségű klórgáz nem tárolható Nagyobb mennyiségű klórgáz nem tárolható

IPARI NÁTRIUM-HIPOKLORIT
 Korróziót és vízkőképződést okoz a felszerelésen Korróziót és vízkőképződést okoz a felszerelésen
 Klórgáz szabadul fel
 Levegővel érintkezve gyorsan veszít a koncentrációjából



HLOROGEN
BERENDEZÉSTÍPUSOK

BerendezéstípusBerendezéstípus KapacitKapacitásás EElektrolitlektrolit
( / )( / )

ÁramÁram FeszültségFeszültségpp
(kg/h)(kg/h) áramlásáramlás (l/h) (l/h) (A)(A) (V)(V)

HLOROGEN 50HLOROGEN 50 0.050.05 55 3535 3.53.5
HLOROGEN 125HLOROGEN 125 0 1250 125 1212 6060 77HLOROGEN 125HLOROGEN 125 0.1250.125 1212 6060 77
HLOROGEN 250HLOROGEN 250 0.250.25 2525 6060 1414
HLOROGEN 500HLOROGEN 500 0 50 5 5050 160160 1414HLOROGEN 500HLOROGEN 500 0.50.5 5050 160160 1414
HLOROGEN 1000HLOROGEN 1000 11 100100 180180 2828
HLOROGEN 2000HLOROGEN 2000 22 200200 320320 3232HLOROGEN 2000HLOROGEN 2000 22 200200 320320 3232

 MODULÁRIS ÖSSZEKAPCSOLÁSSAL OLYAN BERENDEZÉSEKMODULÁRIS ÖSSZEKAPCSOLÁSSAL OLYAN BERENDEZÉSEK 
ÁLLÍTHATÓK ELŐ, AMELYEK KAPACITÁSA 3, 4 VAGY TÖBB kg 
EKVIVALENS KLÓRT TESZ KI ÓRÁNKÉNT



AZ ELEMEK ÖSSZEÁLLÍTÁSI RAJZA



O Á ÓELEKTROLIZÁLÓ
 Moduláris típusú 8 sorba kapcsolt cellával. AzModuláris típusú 8 sorba kapcsolt cellával. Az 

összes elektrolizáló cella két katódot és egy titán 
anódot tartalmaz. Az anódokat nemesfémek 
oxidjaival és passzív fémek oxidjával aktiválják, 
amelyeket a magas ion-szelektivitás és a korrózió 

ll i t bilitá j llelleni stabilitás jellemez.
 Kapacitása 1,2 kg/nap – 24 kg/nap ekvivalens 

klórklór
 Kezdőoldat összetétele: 3% NaCl

A k i l kló k t á iój 10 14 /l Az ekvivalens klór koncentrációja: 10-14 g/l



O Á ÓELEKTROLIZÁLÓ



HLOROGEN PROCESSZOR
 Processzor irányítja és ellenőrzi az egész y j g

technológiai folyamatot belső 
kommunikációval a többi szabályzó 
egységgel és számítógéppel, betű és szám 
l ú kij ő l i k fá i t é talapú kijezővel ami a munkafázist, a mért 

értékeket valamint az aktív riasztási 
állapotot is kimutatja.

 A számítógéppel való kommunikáció a A számítógéppel való kommunikáció a 
technológiai folyamat egy zárt ellenőrző 
rendszerét képezi. A processzor-egységek 
memóriája az adott technológiai folyamatramemóriája az adott technológiai folyamatra 
vonatkozó célzott programot. 
Számítógépen keresztül internetkapcsolat 
segítségével a napi és a riasztási g g p
jelentéseket képes továbbítani a távolabbi 
ellenőrző pontokra.



PROCESSZOR A MÉRŐESZKÖZÖKKELPROCESSZOR A MÉRŐESZKÖZÖKKEL



SZÁMÍTÓGÉPES ELLENŐRZŐRENDSZER
SCADA képernyőmegjelenítéseSCADA képernyő megjelenítése



AUTOMATIZÁLT ADAGOLÓ RENDSZER

A D S P 11 / 22A D S P 11 / 22
A D S R 11 / 22A D S R 11 / 22
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MIÉRT ADS?MIÉRT ADS?
 Többéves kivizsgálásokkal arra jutottak, hogy az ivóvízfertőtlenítés vagyis

klórozás minőségére és problematikájára legjobban kiható tényező azklórozás minőségére és problematikájára legjobban kiható tényező az
ember. Ez azt jelenti, hogy eddig a saját értékelő képességére és a kézi
ellenőrézésre hagyatkozva határozta meg a víz reziduális
klórmennyiségét. Az ilyen munkamódszerrel nem érhető el a kontinuális
vízminőség, vagyis a víz reziduláis klórmennyisége állandóan ingadozik

b i té ő ált l ki ált tt hibák i tt
g gy y g g

az emberi tényező által kiváltott hibák miatt.

 Az emberi tényező nagy kihatással van a minőségi és kontinuális klórozás
folyamatára, amelyet visszamenőlegesen csak akkor tudunk
megállapítani ha valamilyen rendkívüli szituációra kerül sor Azmegállapítani, ha valamilyen rendkívüli szituációra kerül sor. Az
említettekből kifolyólag cégünk az automatizált adagoló rendszer
kifejlesztésén dolgozik, ez automatizált szabályzóval rendelkezik, ami
megadott határokon belül működik és képes az összes adat
memorizálására.

 A fent említettek miatt fejlesztettük ki automata adagoló rendszerünket
(ADS), ami teljes mértékben kielégíti az összes minőségi követelményt és
az ivóvíz biztonságos klórozását biztosítja az összes vízhálózati
rendszerbenrendszerben.



MŰKÖDÉSI ELVMŰKÖDÉSI ELV
 Az automatizált adagoló rendszer automatikusan, a 

pillanatnyi áramlás (ADSP) vagy reziduális érték (ADSR)pillanatnyi áramlás (ADSP) vagy reziduális érték (ADSR) 
szerint határozza meg és adagolja a nátrium-hipokloritot 
(NaOCl) a vízhálózati rendszerbe.A nátrium-hipoklorit a 
csöveken keresztül a tárolótartályokból az automatizáltcsöveken keresztül a tárolótartályokból az automatizált 
adagoló rendszer (ADS) szívóvezetékbe kerül. A nátrium-
hipoklorit az ADS-ből a nyomóvezeték segítségével a 
diffúzorba jut ami ezt a nyers vizet tartalmazó vezetékbediffúzorba jut, ami ezt a nyers vizet tartalmazó vezetékbe 
fecskendezi.

 A berendezés üzemi és tartalék pumpával (szivattyúval) is 
rendelke ik A tartalék s i att úrends er akkor léprendelkezik. A tartalék szivattyúrendszer akkor lép 
működésbe, ha az üzemi pumpa meghibásodása 
következik be. Ebből is látszik, hogy a berendezés 

hibá dá té i bi t ítj f l t d lá tmeghibásodás esetén is biztosítja a folyamatos adagolást 
(klórtozást), amíg a hibát el nem hárítják.



A HIDRAULIKA KOMPONENSEI ADSR 11



FUNKCIONÁLIS BEMUTATÁS ADSR 11



A HIDRAULIKA KOMPONENSEI ADSP 11



FUNKCIONÁLIS BEMUTATÁS ADSP 11



A HIDRAULIKA KOMPONENSEI ADSR 22



A HIDRAULIKA KOMPONENSEI ADSP 22



A RENDSZER KOMPONENSEI
SZÁMÍTÓGÉPES ELLENŐRZŐ RENDSZER

SCADA képernyőp y



A VEGYES FERTŐTLENÍTŐSZER ELŐÁLLÍTÁSÁRA
SZOLGÁLÓ BERENDEZÉSSZOLGÁLÓ BERENDEZÉS

OksiHLOROGENOksiHLOROGENOksiHLOROGENOksiHLOROGEN
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OksiHLOROGENOksiHLOROGENOksiHLOROGENOksiHLOROGEN

AA kúlaikúlai SIGMASIGMA dd..oo..oo.. cégcég fejlesztésifejlesztési programjaprogramja keretébenkeretében egyegy újúj
berendezéstberendezést fejlesztettfejlesztett ki,ki, amelyamely aa fogyasztásfogyasztás helyénhelyén teljesenteljesen biztonságosbiztonságos
módon,módon, sóbólsóból (NaCl)(NaCl) ésés vízből,vízből, elektromoselektromos energiaenergia segítségével,segítségével, VEGYESVEGYES

Ő Í ŐŐ Í ŐFERTŐTLENÍTŐSZERTFERTŐTLENÍTŐSZERT állítállít előelő vizesvizes oldatoldat formájábanformájában--OXYLOROXYLOR.. EztEzt aa
VEGYESVEGYES FERTŐTLENÍTŐSZERTFERTŐTLENÍTŐSZERT azaz ekvivalensekvivalens klórklór keverékekeveréke képeziképezi
(hipoklóros(hipoklóros savsav (HClO),(HClO), hipoklórithipoklórit iónión (ClO(ClO--)) ésés klórklór--dioxiddioxid (ClO(ClO22))
l kjáb )l kjáb ) H tá kH tá k i éi é t t l út t l ú klókló ül t kül t k t é tt é talakjában)alakjában).. HatásukHatásuk azaz oxigénoxigén--tartalmútartalmú klórklór vegyületekvegyületek természetestermészetes

kémiaikémiai reakcióinreakcióin alapszikalapszik..
CégünkCégünk munkásságánakmunkásságának logikuslogikus folytatásafolytatása aa vegyesvegyes

fertőtlenítőszerfertőtlenítőszer előállításáraelőállítására szolgálószolgáló berendezésberendezés kifejlesztésekifejlesztése (a(a SigmaSigmafertőtlenítőszerfertőtlenítőszer előállításáraelőállítására szolgálószolgáló berendezésberendezés kifejlesztésekifejlesztése (a(a SigmaSigma
dd..oo..oo.. viziójaviziója èsès küldetèse),küldetèse), amelyamely megmeg fogjafogja oldanioldani aa specifikusspecifikus
problémákatproblémákat olyanolyan vizekvizek fertőtlenítésére,fertőtlenítésére, amelyekamelyek huminanyagokathuminanyagokat
tartalmaznaktartalmaznak.. AzAz ilyenilyen minőségűminőségű vizeketvizeket nemnem ajánlatosajánlatos hagyományoshagyományostartalmaznaktartalmaznak.. AzAz ilyenilyen minőségűminőségű vizeketvizeket nemnem ajánlatosajánlatos hagyományoshagyományos
készítményekkelkészítményekkel fertőtlenítenifertőtleníteni..



MIÉRT A VEGYES FERTŐTLENÍTŐSZER?MIÉRT A VEGYES FERTŐTLENÍTŐSZER?
AA konvencionáliskonvencionális fertőtlenítésfertőtlenítés eredményeeredménye azaz olyanolyan szervesszerves klórklór

vegyületekvegyületek keletkezésekeletkezése mintmint aa trihalometánoktrihalometánok (THM)(THM)--amelyekamelyek mérgezőekmérgezőek

MIÉRT A VEGYES FERTŐTLENÍTŐSZER?MIÉRT A VEGYES FERTŐTLENÍTŐSZER?

vegyületekvegyületek keletkezése,keletkezése, mintmint aa trihalometánoktrihalometánok (THM)(THM)--amelyekamelyek mérgezőekmérgezőek
azaz emberiemberi szervezetreszervezetre ésés aa kloroformkloroform--melymely potencionálisanpotencionálisan kancerogénkancerogén
hatásúhatású..
Emiatt volt szükség az új technológia kifejlesztésére, vagyis a vegyesEmiatt volt szükség az új technológia kifejlesztésére, vagyis a vegyes
fertőtlenítőszer előállítására a felhasználás helyén. A vegyes
fertőtlenítőszer hatékony fertőtlenítőszer és erős oxidáló-szer. A
fertőtlenítés mellett alkalmas a szervetlen eredetű szennyeződések (pl.
amónia, vas- és mangán-szulfid) és a víz színét, szagát, ízét okozó
anyagok semlegesítésére is. Ilyen módon javítja a víz összminőségét
anélkül, hogy fertőtlenítési melléktermékek keletkeznének. A fent

lí k i Ok iHLOROGEN ökél ál á k k kiemlítettek miatt az OksiHLOROGEN egy tökéletes választás azoknak a kis
vízhálózatoknak, amelyeknek nincs lehetőségük az olyan vizek komplett
kezelésére, amelyek tartalmaznak huminanyagokat (természetes szerves
anyagok) és szervetlen eredetű szennyeződéseketanyagok) és szervetlen eredetű szennyeződéseket.



1 táblázat: A fertőtlenítőszerek hatékonyságának 1 táblázat: A fertőtlenítőszerek hatékonyságának 
összehasonlításaösszehasonlítása
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Hatékonyság Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

Biztonság Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Igen Igen

Reziduális klórt képez Igen Igen Igen Igen Nem Nem Nem Igen Igen

Eltávolítja a Trihalometánokat Nem Nem Nem Igen Igen Igen Igen Nem Igen

Eltávolítja a Kloritokat/Bromátokat Igen Igen Igen Igen Nem ? Igen Igen Igen

Eltávolítja a Biofilmet Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Igen

á í áEltávolítja az Algákat Nem Nem Nem Nem Igen Igen Nem Nem Igen

Elősegíti a Mikroflokulációt Nem Nem Nem Nem Igen Igen Nem Nem Igen

Eltávolítja a szagot és az ízt Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen

Könnyű karbantartás Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Igeny g g g

Alacsony üzemeltetési költségek ? Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Igen



AZ ELEMEK ÖSSZEÁLLÍTÁSI RAJZAAZ ELEMEK ÖSSZEÁLLÍTÁSI RAJZA



1 és 2 kép1 és 2 kép: OksiHLOROGEN : OksiHLOROGEN működésbenműködésben



OksiHLOROGEN
BERENDEZÉSTÍPUSOK

BerendezéstípusBerendezéstípus KapaciKapacitástás EElektrolitlektrolit ÁramÁram FeszültségFeszültségBerendezéstípusBerendezéstípus pp
(kg/h)(kg/h) áramlásáramlás (l/h) (l/h) (A)(A)

gg
(V)(V)

OksiHLOROGENOksiHLOROGEN 5050 0.050.05 1313 6060 44

OksiHLOROGENOksiHLOROGEN 125125 0.1250.125 3535 8080 8,58,5

OksiHLOROGENOksiHLOROGEN 250250 0 250 25 7070 9090 1818OksiHLOROGENOksiHLOROGEN 250250 0.250.25 7070 9090 1818

OksiHLOROGENOksiHLOROGEN 500500 0.50.5 140140 180180 1818

Ok iHLOROGENOk iHLOROGEN 10001000OksiHLOROGENOksiHLOROGEN 10001000 11 280280 180180 3636

 MODULÁRIS ÖSSZEKAPCSOLÁSSAL OLYAN BERENDEZÉSEK 
Á Í Ó Ő Á ÖÁLLÍTHATÓK ELŐ, AMELYEK KAPACITÁSA 3, 4 VAGY TÖBB kg 
EKVIVALENS KLÓRT TESZ KI ÓRÁNKÉNT



 KONTÉNERES FERTŐTLENÍTŐÁLLOMÁSOK

K D S 3 ‐ (50‐250gr)K D S 3 ‐ (50‐250gr)
K D S 4 ‐ (125‐500gr)K D S 4  (125 500gr)
K D S 6 ‐ (500‐2000gr)K D S 6  (500 2000gr)

KULA M Tita 248b ● SRBIJAKULA  M. Tita 248b ● SRBIJA
Tel/Fax: 025 / 731 – 805 ; 722 – 872

www.sigmakula.co.rs www.hlorogen.com
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MI A KDS?MI A KDS?

Konténeres fertőtlenítőállomásokKonténeres fertőtlenítőállomások–– ezek optimális megoldások ezek optimális megoldások 
abban az esetben amikor nem áll rendelkezésre megfelelő helyiség azabban az esetben amikor nem áll rendelkezésre megfelelő helyiség azabban az esetben amikor nem áll rendelkezésre megfelelő helyiség az abban az esetben amikor nem áll rendelkezésre megfelelő helyiség az 
ivóvízfertőtlenítő berendezés elhelyezésére, valamint ha a berendezést csak ivóvízfertőtlenítő berendezés elhelyezésére, valamint ha a berendezést csak 
ideiglenesen kell elhelyezni az adott lokáción.ideiglenesen kell elhelyezni az adott lokáción.

A konténeres fertőtlenítőállomás egy tárolókonténerből áll, amibe be A konténeres fertőtlenítőállomás egy tárolókonténerből áll, amibe be gygy
van szerelve az összes felszerelés ami a vegyes fertőtlenítőszer előállításához van szerelve az összes felszerelés ami a vegyes fertőtlenítőszer előállításához 
és aés auutomatizált adagolásához szükséges. Ilyen formában szállítható a tomatizált adagolásához szükséges. Ilyen formában szállítható a 
megrendelőnek.megrendelőnek.

A konténer a távolból történő ellenőrzéshez és irányításhoz szükséges A konténer a távolból történő ellenőrzéshez és irányításhoz szükséges 
felszerelést is tartalmazza, így emberi jelenlét nélkül is zavartalanul felszerelést is tartalmazza, így emberi jelenlét nélkül is zavartalanul 
működtethető.működtethető.

G bí h tó h ték é l ó ldáG bí h tó h ték é l ó ldáGyors, megbízható, hatékony és olcsó megoldás.Gyors, megbízható, hatékony és olcsó megoldás.







KONTÉNERES FERTŐTLENÍTŐÁLLOMÁSOKKONTÉNERES FERTŐTLENÍTŐÁLLOMÁSOK
KDS TÍPUSAI

KDS TÍPUSAIKDS TÍPUSAI MéreteiMéretei KapacitKapacitásás AdagolóAdagolóKDS TÍPUSAIKDS TÍPUSAI MéreteiMéretei
HHxxSZSZxxMM

(m)(m)

KapacitKapacitásás
(kg/h)(kg/h)

Adagoló Adagoló 
rendszerek rendszerek 

számaszáma

KHS3 KHS3 –– (50(50--250250gr)gr) 3x2,4x2,63x2,4x2,6 0,05 0,05 –– 0,250,25 11

KKHHS4S4 –– ((125125--500500gr)gr) 4x2,4x2,64x2,4x2,6 0,125 0,125 --0,50,5 1 1 –– 22SS (( 55 500500g )g ) , ,6, ,6 0, 50, 5 0,50,5

KKHHS6S6 –– (500(500--2000gr)2000gr) 6x2,4x2,66x2,4x2,6 0,5 0,5 –– 2,02,0 1 1 –– 33

A KHS fel van szerelve az automatizált adagoló rendszerrelA KHS fel van szerelve az automatizált adagoló rendszerrel
(ADSP ás ADSR), amelynek kiválasztása a fertőtlenítés(ADSP ás ADSR), amelynek kiválasztása a fertőtlenítés
helyén lévő munkafeltételektől függhelyén lévő munkafeltételektől függhelyén lévő munkafeltételektől függ.helyén lévő munkafeltételektől függ.



TELEPÍTETT FELSZERELÉSEK

KDS31105
125gr - ADSR11125gr ADSR11



A FERŐTLENÍTŐ BERENDEZÉSEK A FERŐTLENÍTŐ BERENDEZÉSEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA A HLOROGÉNÖSSZEHASONLÍTÁSA A HLOROGÉNÖSSZEHASONLÍTÁSA  A HLOROGÉN ÖSSZEHASONLÍTÁSA  A HLOROGÉN 

BESZERELÉSE ELŐTT ÉS UTÁNBESZERELÉSE ELŐTT ÉS UTÁN



ELŐTTE                UTÁNA
klórozás gázzal     Hlorogen és ADS

 JP “KOMUNALAC” KÚLÁN



ELŐTTE                UTÁNA
klórozás gázzal     Hlorogen és ADS

 JKP “VODOVOD”  SMEDEREVÓN (Szendrő)



ELŐTTE                UTÁNA
klórozás gázzal     Hlorogen és ADS

 JKP “VODOVOD” SREMSKAMITROVICÁN



REFERENCIÁKREFERENCIÁKREFERENCIÁKREFERENCIÁK

Eddig:Eddig:
8833 HlorogenHlorogen és és OksiHlorogenOksiHlorogengg gg

berendezésberendezés, , 
9955 automatizált ésautomatizált és
3030 ké i d ló d l ttké i d ló d l tt30 30 kézi adagoló rendszer lett kézi adagoló rendszer lett 

telepítvetelepítve
81 helyszínen Szerbia szerte 81 helyszínen Szerbia szerte 558 8 
településen.településen.



REFERENCIÁKREFERENCIÁKCC
KLÓROZÁSI ÜZEMKLÓROZÁSI ÜZEM

PPDV “ŠTRAND”PPDV “ŠTRAND”PPDV ŠTRAND  PPDV ŠTRAND  
JKP “VODOVOD JKP “VODOVOD ii KANALIZACIJA” KANALIZACIJA” ÚJVIDÉKÚJVIDÉK

Telepítve:Telepítve:pp
 4 x 2000 g/h kapacitású 4 x 2000 g/h kapacitású HLOROGENHLOROGEN berendezés;berendezés;

2 automatizált adagoló rendszer2 automatizált adagoló rendszer AADSPDSP11 DME 37511 DME 375 10102 automatizált adagoló rendszer 2 automatizált adagoló rendszer AADSPDSP11 DME 37511 DME 375--10 10 
alapklórozáshoz és alapklórozáshoz és 

22 automatautomatizált adagoló rendszerizált adagoló rendszer AADSDSR11 DME 375R11 DME 375 1010 kiegészítőkiegészítő2 2 automatautomatizált adagoló rendszerizált adagoló rendszer AADSDSR11 DME 375R11 DME 375--10 10 kiegészítő kiegészítő 
klórozáshozklórozáshoz;;

Ad t űjté é d t k t KKCAd t űjté é d t k t KKC b SCADA ft éb SCADA ft éAdatgyűjtésre és az adatokat KKCAdatgyűjtésre és az adatokat KKC--ben a SCADA szoftverre és a ben a SCADA szoftverre és a 
központi adatbázisba továbbító rendszer.központi adatbázisba továbbító rendszer.



JKP “V JKP “V ii K” K” ÚJVIDÉKÚJVIDÉK –– PPDV “ŠTRAND” PPDV “ŠTRAND” 

A felszerelés beüzemeltetése 2016. júniusaA felszerelés beüzemeltetése 2016. júniusa..



JKP “V JKP “V ii K” K” ÚJVIDÉK ÚJVIDÉK –– PPDV “ŠTRAND” PPDV “ŠTRAND” 



Adresa:   Adresa:   Tel/Fax:   Tel/Fax:   
•• SIGMA d.o.o. SIGMA d.o.o. 

MARŠALA TITA  248bMARŠALA TITA  248b
25230  KULA25230  KULA

•• INŽENjERING POSLOVIINŽENjERING POSLOVI

•• +381 25 731 805+381 25 731 805
•• +381 25 731 972+381 25 731 972
•• +381 25 722 872+381 25 722 872

•• INŽENjERING POSLOVIINŽENjERING POSLOVI
IVANA MILUTINOVIĆA  77IVANA MILUTINOVIĆA  77

25220 CRVENKA25220 CRVENKA

VOJVODINAVOJVODINA

email:   email:   
•• office@hlorogen.comoffice@hlorogen.com
•• office@sigmakula.co.rsoffice@sigmakula.co.rs

SRBIJASRBIJA

LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA ÉS TEKINTSE MEGLÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA ÉS TEKINTSE MEGLÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA ÉS TEKINTSE MEG LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA ÉS TEKINTSE MEG 
BEMUTATÓNKAT:BEMUTATÓNKAT:

www.sigmakula.co.rswww.sigmakula.co.rs www.hlorogen.comwww.hlorogen.com


